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Nr.: 52 / 28.05.2020 

Către: GUVERNUL ROMÂNIEI 
În atenția: domnului Ludovic ORBAN – Prim-Ministru 

Către: MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI 
În atenția domnului Virgil POPESCU – Ministru 
 
Spre știința: AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI  
În atenția: domnului Dumitru CHIRIȚĂ – Președinte 

Spre știința: CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 
În atenția: domnului Mihai Busuioc – Președinte 

Ref.: SOS - producția de gaze naturale din România în pericol - Ordinul ANRE privind obligația de a 
oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România 
 
 

Stimate Domnule Prim-Ministru, 
Stimate Domnule Ministru, 

 
 
Prin prezenta dorim să aducem în atenția dumneavoastră o serie de efecte negative asupra pieței de gaze 
naturale, generate de obligația de oferta gaze naturale pe piețele centralizate din România conform 
Ordinului ANRE 79/2020 cu modificările si completările ulterioare, pe care le vom detalia în cele ce urmează 
dar care pot fi rezumate astfel: 

- Impunerea obligației producătorilor de a oferta la un nivel al prețului sub costurile de 
producție; 

- Impunerea unui preț de pornire pentru anul 2020 la un nivel care este cu mult sub nivelul 
prețului actual de piață din România; 

- Scăderea semnificativă a contribuțiilor la bugetul de stat; 
- Limitarea posibilității de creștere a lichidității pieței de gaze naturale; 
- Reducerea semnificativă a investițiilor în sectorul gazelor naturale. 

Astfel, după cum cunoașteți FPPG a susținut încă din anul 2019 necesitatea înlocuirii obligației de încheiere 
a tranzacțiilor pe piețele centralizate, impusă prin Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, 
cu modificările și completările ulterioare și prin Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru 
implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre 
petroliere offshore, cu o obligație de ofertare a gazelor naturale, în scopul tranzacționării pe piețele 
centralizate. 

Motivele pentru care am susținut necesitatea acestor modificări au fost determinate de efectele negative 
asupra pieței de gaze naturale generate de obligația de tranzacționare, astfel cum această obligație a fost 
impusă la nivelul legislației primare mai sus menționate. Precizăm astfel că obligația de tranzacționare care 
este și în prezent în vigoare nu și-a atins obiectivele pentru care a fost implementată, în special cu privire 
la creșterea lichidității și generarea unor prețuri de referință pentru piața de gaze naturale din România. Mai 
mult, această obligație a generat disfuncționalități pe piața de gaze naturale, atât datorită modului 
dezechilibrat în care a fost implementată, obligația de vânzare fiind mai mare decât obligația de cumpărare, 
ca procent și ca bază de aplicare a acestor procente, cât și datorită modului greșit în care se determină 
această obligație, cantitățile tranzacționate pe piețele centralizate generând nejustificat o nouă obligație de 
tranzacționare dacă momentul tranzacționării este diferit de anul livrării.  
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ANRE a lansat la începutul lunii martie 2020, în dezbatere publică proiectul ordinului privind obligația de 
ofertare a gazelor naturale, proiect care ulterior a fost aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 79 din 
13 mai 2020. Ținând cont de repercusiunile semnificative pe care o astfel de obligație ar fi urmat sa le aibă 
asupra pieței de gaze naturale, FPPG a susținut încă de la început ca prevederile ordinului ar trebui 
să încurajeze formarea liberă a prețurilor și evitarea oricăror acțiuni care împiedică formarea prețurilor în 
funcție de cerere și ofertă sau raportare la o referință de preț fără legătură cu piața din România (cum este 
referința externă la CEGH). Totodată, având în vedere decizia ANRE de a impune și fixa un preț de pornire, 
în această perioadă au fost purtate discuții cu participanții la piață în scopul identificării celor mai bune soluții 
pentru principalele elemente care definesc această obligație de ofertare, elemente care sunt 
interdependente și care în măsura în care ar fi fost adoptate astfel cum au fost discutate și agreate cu 
participanții la piață ar fi asigurat, în opinia noastră, premisele implementării unui program ale cărui efecte 
pozitive asupra pieței de gaze naturale s-ar fi făcut simțite începând cu iulie 2020, prima lună de livrare. 
Printre elementele principale ale acestui program de ofertare enumerăm: nivelul anual al obligației, perioada 
de aplicabilitate, nivelul prețului de pornire, tipurile de produse standardizate sau mecanismul de 
tranzacționare aplicabil. 

Având în vedere decizia ANRE de a fixa și impune un preț de pornire utilizat pentru lansarea ofertelor de 
tranzacționare, preț care poate să coincidă cu prețul de închidere al licitațiilor, participanții la consultarea 
publică au considerat oportun ca acesta să fie stabilit diferit pentru prima perioadă iunie – decembrie 2020 
când ar fi trebuit să reflecte atât o referință externă (Bursa de gaze de la Viena - CEGH) cât și o referință 
internă (preț mediu ponderat al tranzacțiilor în sistem centralizat în România – PMP RO) și, respectiv, pentru 
următoarea perioadă ianuarie 2021 – decembrie 2022 când prețul de pornire ar trebui să reflecte condițiile 
pieței din România PMP RO. 

Conform discuțiilor avute PMP RO ar fi trebuit să se formeze atât în prima cât și în a doua perioadă pe baza 
tranzacțiilor încheiate pe piețele centralizate din România, în ultimele 6 luni anterioare momentului ofertării, 
asigurându-se astfel un nivel satisfăcător de reflectare în prețul de pornire, a condițiilor de pe piața 
relevantă, respectiv piața din România. 

Cu toate acestea, conform ordinului aprobat, pentru prima perioadă iunie – decembrie 2020 PMP RO se 
formează pe baza tranzacțiilor ulterioare datei de 1 iunie 2020, fapt care conduce automat, pentru primele 
oferte ale fiecărui produs, la formarea prețului de pornire exclusiv prin raportare la referința externă CEGH, 
preț care nu reflectă sub nici o formă condițiile de piață din România. 

Efectele negative ale acestei măsuri sunt următoarele: 

- Impunerea obligației în sarcina producătorilor de a oferta sub costurile de producție, care 
vor încălca astfel dispozițiile legale, fiind puși în situația și de a vinde în aceste condiții, în măsura 
în care concurența din partea cumpărătorilor va fi limitată. De menționat că oferta de cumpărare pe 
piața din România este dominată de doi mari furnizori care dețin aproximativ 90% din piața 
reglementată; 

- Stabilirea unui preț de pornire pentru anul 2020 la un nivel care este cu mult sub nivelul 
prețului actual de piață din România, preț format liber pe principii concurențiale, pe baza 
raportului cerere – ofertă. De menționat că actualul preț de piață reprezintă mai puțin de 50% din 
nivelul prețurilor corespondente din anul precedent; 

- Nu există nicio garanție asupra reflectării scăderii de preț în prețul final la consumatorii din 
România, astfel încât beneficiile pentru aceștia vor fi minime sau chiar inexistente; 

- Scăderea semnificativă a contribuțiilor la bugetul de stat, în special a veniturilor din impozitul 
pe venitul suplimentar înregistrat în urma liberalizării pieței, dar și din alte impozite și taxe, prin 
impunerea unui preț de referință pentru piața de gaze naturale din România cu mult sub actualul 
nivel și care nu va reflecta condițiile de piață din România; 
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- Generarea unor prețuri de referință care nu vor reflecta condițiile reale de piață din România, 
fapt care nu va genera încrederea participanților la piață în aceste prețuri și care va împiedica astfel 
creșterea lichidității pe piață, acesta fiind de altfel obiectivul principal al unui astfel de program de 
ofertare; 

- Creșterea neîncrederii participanților la piață, inclusiv a potențialilor investitori, în condițiile 
de piață din România, în condițiile unui cadru de reglementare lipsit de predictibilitate și stabilitate. 

Față de toate aspectele menționate anterior propunem modificarea în regim de urgență a prevederilor 
Ordinului președintelui ANRE nr. 79/2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele 
centralizate din România, în sensul stabilirii prețului mediu ponderat la nivel național, pentru perioada iunie 
– decembrie 2020, prin luarea în considerare a tranzacțiilor încheiate pe piețele centralizate din România 
pentru perioada începând cu cel puțin 3 luni anterior momentului lansării ofertei de tranzacționare. 

Susținem continuarea dialogul între autoritățile relevante și industrie pe această temă, FPPG rămânând în 
continuare deschisă să participe în mod constructiv la un astfel de dialog. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Franck Neel 

Președinte 

 

 

 

 

 

 

 

Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), este înființată în baza Legii Dialogului Social nr. 62/2011, este 
reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ”Energie, Petrol și Gaze și Minerit Energetic” și prin intermediul 
companiilor afiliate, reprezintă peste 90% din producția internă de petrol și gaze naturale, sectorul de transport petrol și 
gaze naturale, furnizare gaze naturale precum și o parte semnificativă din activitățile de rafinare, comercializare și 
distribuție de produse petroliere din România.  
FPPG susține constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil domeniului 
energetic din România, precum și responsabilitatea companiilor din sector în ceea ce privește siguranța, sănătatea și 
securitatea operațiunilor și a personalului.  
FPPG este membru fondator al Confederației Patronale Concordia, singura confederație patronală românească afiliată 
la International Organization of Employers - IOE și la Business Europe – BE. 


